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2. BOŽIE PRIKÁZANIE 

 

“Nevezmeš Božie meno nadarmo” 
 

Božie meno nesmieme vyslovovať bez úcty. Pod «Božím 
menom» sa rozumie nie iba Božie meno zložené z písmen ale 
celá Božia osoba. 

V 2. Božom prikázaní nám Boh káže preukazovať svojmu 
božskému majestátu príslušnú úctu a zakazuje všetko, čo 
uráža úctu, akú sme mu povinní preukázať. 

 



Na zemi žije asi 7 miliárd ľudí. Boh všetkých pozná, 
zachováva a spravuje, počúva ich modlitbu, pomáha im 
v núdzi. Aká veľká je Božia vedomosť! Aká veľká je sila jeho! 
Teraz ešte to, čoho nevidíme: milióny nebeských anjelov; 
všetkých pozná, zachováva a spravuje najláskavejší Boh, všetci 
sa mu klaňajú. Pre jeho veľkosť máme Boha uctievať, no pre 
jeho veľkú dobrotu máme ho milovať. Božia bázeň a láska 
dovedna sú úcta. 

 
Úctu máme preukazovať Bohu nasledujúcim spôsobom: 
Máme často s pobožnosťou a pohnutím srdca vzývať Božie 
meno, najmä na začiatku a konci každej práce, v núdzi a 
pri zomieraní. 
 

Cirkev žiada, aby sme Božie meno často vzývali. Už 
hvezdár Newton, ktorý z hviezd poznal Božiu veľkosť, mal 
veľkú úctu pred Božím menom - obnažil a naklonil hlavu každý 
raz, keď ho počul vysloviť. Aj dnes nábožní kresťania naklonia 

hlavu, keď pri modlitbe spomínajú meno Ježiš; tak robí i kňaz 
pri omšových modlitbách. 
Sv. Ignác Antiochijský vyslovoval v živote mnoho tisíckrát 
meno Ježiš; ešte pred svojou smrťou povedal: «Toto meno 

nemôže ustúpiť z mojich úst, nemôže zmiznúť z môjho srdca». 
Dva levy, ktorým bol hodený v rímskom amfiteátri sa nedotkli 
jeho srdca; v ňom sa mohlo čítať meno Ježiš, utvorené 
modrými žilami (sv. Katarína Emmerichová). 
 

Sv. Pavol vo svojich listoch spomína asi 250-krát meno 
Ježiš. V litániách k najsvätejšiemu menu Ježiš sa vzýva 
v každom zvolaní. 
 

Božie meno máme vzývať na začiatku každej práce, 
zvlášť ráno. «Všetko, čokoľvek činíte slovom alebo skutkom, 

všetko čiňte v mene Pána Ježiša» (Kolosanom 3, 17). Hovor teda 
pred každou prácou, ba i pred najmenším dielom: «V mene 
Božom» alebo «v mene Ježiša» ; alebo sa prežehnaj a hovor 
pritom obvyklé slová. Takýmto spôsobom si nadobudneš   
božské  požehnanie, teda šťastie pri práci a veľkú odplatu i za 
najmalichernejšie dielo; lebo Spasiteľ sľubuje odplatu i za 
pohár studenej vody, ktorý v jeho mene dáme blížnemu. 
 

Aj v núdzi máme vzývať Božie meno. Boh hovorí: 
„Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš mi vzdávať česť“  
(Žalm 49). V roku 1638 volali kresťanskí vojaci na 
moslimských Turkov, ktorí táborili pred Viedňou: «Ježiš a 
Mária!» Vydobyli veľké víťazstvo. 

 


